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 Благодаря на организаторите за поканата да говоря пред Вас за реформата в 

Общата аграрана политика. Част от моето семейство е от България, имам роднини. Аз 

съм от тази част на Испания, която загуби войната с фашистите и напусна Испания след 

гражданската война, като част от семейството ми се оказа в България. Съжалявам, че не 

говоря български, но ми е много приятно, че съм в България, за да обясня как стоят 

тези неща в Брюксел, а също така и да послушам, защото мисля, че човек научава 

невероятни неща, докато слуша и наистина съм готов да се уча от вас. 

 Както беше подчертано в началото, дебатът е сложен, защото всичко се обсъжда 

сега и покрай тези фондове изникват всякакви проблеми. Това не е първата такава 

дискусия в Европейския съюз, но дискусията в миналото беше по-елементарна. Тогава 

страните членки бяха 15, а сега картината е по-сложна. Второ – тогава не бяхме в 

икономическа и  политическа криза, липса на доверие у гражданите в националните 

политици, европейските политици, Обама, световните политици и собствения министър 

председател. Ето защо дебатът толкова се усложнява и земеделието е само една част от 

него. 

Аз наистина смятам, че ако има орязване на бюджета и то голямо, то България 

ще се окаже жертва, сериозна жертва като кохезионна страна, защото Кохезионният 

фонд ще бъде орязан. Тя ще бъде жертва като страна-членка с висока безработица, 

защото социалните фондове ще се орежат. България ще се окаже жертва и затова, 

защото е земеделска страна и тя се ползва от земеделския бюджет. И като нова страна-

член, дори и близо до средните стойности на помощта като Испания,  вие бихте могли 

да се възползвате от известно преразпределение на бюджета. Ако се запази размерът на 

бюджета, ще се запазят и тези преразпределения. Освен това сте страна, която е 

зависима от климата, земеделието е зависимо от климата и при намаление на бюджета, 

България ще се окаже още по-уязвима. Имате проблеми със стабилността на 

земеделието – дали вали, дали не вали и т. н. Всички тези неща са много важни и знаем, 

че имате добри основания в една такава дискусия, знаем, че интересите ви се 

представляват солидно в Европейския парламент, но вашият застъпник има нужда от 

вашата помощ, за да може да му се чува гласът в парламента.  

 Сега, ако намаляваме бюджета, къде да го правим (говоря само за земеделието) - 

дали в първия или във втория стълб, или и в двата? Ето това е въпросът. Няма един 

единствен правилен отговор. Зависи, за  различните страни-членки има различни 

правилни отговори. Инвестициите са инвестиции в бъдещето, в изследвания, в 

конкурентност. За някои страни няма нужда от европейски средства  за директни 

плащания, има нужда от инвестиции за развитие на селските райони. Т.е., ако има 

силен натиск върху бюджета в някоя страна, то тогава можете да бъдете удовлетворени 

с по-слаба нужда от ко-финансиране, а това означава по-високи плащания по първия 

стълб – директните плащания. Те могат да бъдат и нещо друго – не точно директни 
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плащания в първия стълб, но ако сте затруднени с местното съфинансиране, ще сте 

доволни да няма толкова пари в този стълб. Но пък мисля, че това няма да е толкова 

добро за дългосрочното развитие на земеделието. Дискусията не е лесна при толкова 

много гледни точки.  

Имаме много причини за блокировка. Това са най-напред разногласията между 

старите и новите страни-членки. Новите членки не получават справедливо своите 

субсидии, а старите не получават това, което исторически са получавали. Аз не смятам, 

че ние трябва да изравним в цяла Европа плащанията на хектар, защото потребностите 

не са еднакви, разходите по поддържането на еднаква площ не са еднакви в България, в 

Германия и пр. Това означава, че уеднаквяването не е решение, не е справедливо, но 

мисля, че и сегашната ситуация не е справедлива за новите страни-членки и особено за 

Балтийските страни, които наистина изостават много по тази схема. Знаем че в 

Европейския парламент се замислят за нещо специално, за да се подпомогнат 

Балтийските страни. Но това е проблем и за България, която е близо до средното ниво 

(не е проблем специално за България, но по принцип е проблем). 

 Вторият проблем: защо плащаме днес на фермерите, когато сме в икономическа 

криза, а защо не плащаме на стоманопроизводтелите, на миньорите и на други видове 

работници? Това е действителен аргумент, но ние искаме да поддържаме земеделието 

по цяла Европа, т.е. трябва да го подпомагаме, да го субсидираме. Искаме да помагаме 

на фермера, който прави нещо за околната среда, да поддържаме земеделието по цялата 

територия и обществените услуги, т.е. да защитаваме и опазваме околната среда, 

ландшафта. Силен е аргументът да изоставим историческите референции и да се 

движим към бъдещето, към нова схема.  Аз не съм убеден, че новата схема е до 2020 

година, но ние трябва да стъпим и да вървим  в правилната посока и да продължим 

последователно до 2020 г.  

Трябва да имаме предвид също така разнообразието на земеделието, не само по 

отношение на производството и географски, но и исторически и културно. Като 

говорим за групите производители и техните асоциации, техните организации и 

кооперативи – това са различен тип организации в новите и в старите страни-членки. В 

новите страни има доста злощастен опит от миналото и не искаме да възраждаме 

старата система на колхози, совхози, ТКЗС-та или както са се наричали. Искаме да 

помогнем на фермерите да се организират, с цел подобряване на качеството, постигане 

на по-добри цени и да бъдат овластени при техните преговори със супермаркетите. 

Това е културна промяна, но е трудно да се извърши такава. Това разнообразие е важен 

момент, който трябва да се отчита.  

Други фактори – страните–членки, които губят при пребалансирането на 

бюджета. Старите страни-членки ще загубят от прехвърлянето на пари, а от друга 

страна има много нови страни–членки, които смятат, че не им е достатъчно. От своя 

страна старите пък смятат, че на новите им е дадено прекалено много. Фермерите, 

които ще загубят, когато се преразпредели бюджетът (винаги ще има губещи) и 

губещите ще бъдат против това, а страните, които очакват да получат повече се 

чувстват победители в ситуацията.  

Вече се каза, че ние искаме да демонстрираме на обществото, че земеделският 

производител е най-важният актьор, най-важният играч срещу нежелателните промени 

в околната среда и затова 30% от помощта се фокусира за тази цел:  агро-екологични 

мерки. Малкият производител ще бъде освободен, имаме различен режим за малките 

производители. Ние тук сме на различни мнения по въпроса. Ще има значителни 

намаления на административния товар, единичните плащания по цяла Европа и т. н. За 

останалите, които отговарят за по-голямата част от производството (по-едрите фермери 

т.е.) - когато говорим, че 7% от земята трябва да се запази за екологични цели, трябва 
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да е ясно, че не 7% от обработваемата, от земеделската земя, която днес се обработва, 

не 7% от земята, която получава преките плащания днес, а това е географски земята – 

това са, дърветата, пътищата, мостовете, които винаги ги е имало в ландшафта и е 

неизползваема в голямата си част земеделска земя – това се има предвид, това се вкарва 

в тези 7% . Зайците не знаят къде бягат – дали бягат по земя -  обект на преки плащания 

или не, затова искаме да поддържаме това разнообразие, да поддържаме природата, 

плевелите, семената, зайците и т.н. върху малка част от територията. По нашите 

изчисления глобално това няма да промени значително положението, няма да намали 

обработваемата площ. Това се подчертава в нашите дискусии - 7% не индивидуално, а 

общо, т.е. ако вече имате гора, зайците живеят в гората и са доволни, няма нужда от 

допълнително заделяне на земя за още по-щастливи зайци. Това се дискутира сега и 

мисля, че можем да проявим гъвкавост по този въпрос. Искаме да поддържаме именно 

това разнообразие. 

 Друг блокиращ фактор е съвместното финансиране. И в Испания и в България 

няма достатъчно средства в бюджетите за тези доплащания. - друг проблем, който ще 

създаде трудности. Факт е, че Европейският парламент има какво да каже и иска да го 

каже, затова трябва и да го каже като допълнителен играч. Животът в нашия 

Европейски парламент не е лесен, защото трябва да преговаряш с различни групи, с 

различни колеги от различни страни. Членовете му имат доста власт, но смятам, че 

нямат достатъчно технически средства, секретариат и прочие други ресурси, с които да 

реализират тази своя власт, своите правомощия.   

Вторият аспект е, че Европейският съвет не иска да дискутира с Европейския 

парламент. Те са свикнали само да седим, без да правим нищо, а сега ние казваме: 

„искаме да си кажем думата!” и те не са доволни. Ние не сме идеални, но и другите не 

са. Ние трябва тепърва да се учим да дискутираме, за да видим как да прокарваме 

общия интерес. Това е драматична промяна. За пръв път ние се намираме в такава 

ситуация. По бюджета Парламентът може да каже „да” или „не”, може да го блокира, 

има правомощията и това е равносилно на атомна бомба. Ако има споразумение между 

страните-членки, Парламентът може да каже „не”. Политическият натиск, особено 

върху членовете на Европейската народна партия, които са на власт, този политически 

натиск ще бъде много силен. И досега Европейският парламент, а и вашият настоящ 

докладчик е в партия, която отговаря за това, се бори за значителен бюджет, който ще 

помогне на Европейският съюз да се пребори с кризата, да се развива. Не съм сигурен, 

може би вие сте, но аз не съм, дали ще успее да обедини всички членове на 

Европейския съюз под тези свои идеи. Те имат правомощия да дискутират подробности 

по отношение на общата аграрна политика и го правят, а това превръща дискусията в 

интересна. Един висящ въпрос днес е бюджета. Искаме да бъдем гъвкави, за да 

отговорим на реалността, но не искаме да се превръща в цирк, не искаме екологични 

заблуди, фермерите трябва да докажат на гражданите, че наистина се справят с 

положението и правят това, което трябва.  

Преразпределението между страните-членки:  трябва да се направи нещо по този 

въпрос. Нещо повече – Парламентът ясно е изказал позицията си по този въпрос. 

Гъвкавостта между двата стълба, последното предложение, което се даде, е 15% като 

възможност за прехвърляне. Мисля, че нямаме друга алтернатива на тази гъвкавост. В 

България, например, има значително забавяне при използването на фонда за развитие 

на селските  райони поради административния товар. Те трябва да се научат, че това е 

изискване на високо ниво от Европейския съюз и, може би, прехвърлянето от втория 

към първия стълб може да бъде здравословно за България. Въпреки това първият стълб 

може да бъде нещо различно от директни плащания, може да бъде и за екология, може 

да бъде за изследвания, иновации, които са важен инструмент и тук съм напълно 
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солидарен. Обикновено се обяснява, че утре няма да има повече средства от сега,  може 

да имаме по-малко пари от сега. Това означава, че директните плащания утре ще бъдат 

по-малки от днешните или поне ще намаляват към края на прехода в България.  

Доходите на фермерите не са удовлетворителни. Ако не се дават от бюджета, 

трябва да си ги вземат на пазара. Но за да действат на пазара, те трябва да се 

организират и да печелят добавена стойност, трябва да имат сила пред търговците, 

трябва да пребалансираме хранителната верига. Ако не увеличим властта на селските 

стопани, да определят стойността на своите продукти и да увеличават тяхното 

качество, да бъдат по-близо до пазара, да разбират желанията на потребителите, но 

също и да отстояват цената на своите продукти, няма да стигнем до никъде. Важна 

стъпка е (това което сега се дискутира)  – да се подпомагат огранизациите на 

производителите, асоциациите и т.н.  

Знам, че във вашата страна това е и особен културен проблем, който дребните 

фермери не могат да разрешат сами. Те не могат да оцелеят, за това те трябва да 

обединят своите усилия, дали в кооператив или по някакъв друг начин, те трябва да се 

обединят, за да достигнат стандартите и качеството, да се организират на пазара, да си 

защитават интересите, цените, продуктите и стойността на своята работа. По този 

въпрос мога да ви гарантирам, че ще получите подкрепата на Комисията и ще получите 

помощта на Европейския парламент също. Благодаря ви! 

 

(Запис на изказването, подготвен за публикация със съдействието на Георги Пашев, 

Танита Пешалова и Евгени Тодоров) 

 


