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КР настоява за оценка на териториалното въздействие
на всички части от бъдещата ОСП
Бъдещото развитие на Общата селскостопанска политика трябва да се основава на
задълбочена оценка на въздействието ѝ върху местните общности, предупреди във
вторник Мерчедес Бресо, председател на Комитета на регионите.
Пред организираната от Европейската комисия двудневна конференция за бъдещето на ОСП
след 2013 г. г-жа Бресо заяви: „За да се гарантира териториалното сближаване – определено
като една от политическите цели на ЕС в Договора от Лисабон – трябва да се стараем да
гарантираме съгласуваност и взаимно допълване между всички секторни политики на ЕС.
Преди да мислим за коригиращи или компенсаторни мерки, трябва да предвидим какви ще са
последствията от новото законодателство за регионите и местните общности. Затова
Комитетът смята, че всички съществени реформи на европейските политики, в т.ч. и ОСП, би
трябвало да се правят след проучване на териториалното им въздействие.“
Тя подчерта, че тези оценки не бива да се ограничават до частта от ОСП, отнасяща се до
развитието на селските райони, за която е ясно, че оказва въздействие по места, а трябва да
се правят и за онези части от политиката, които се отнасят главно до земеделското
производство. Въздействието на селскостопанската дейност върху местните общности е
значително и това трябва да се взeма предвид при всяко предложение за промяна в начина, по
който ОСП се отразява на този сектор на икономиката. Тя повтори позицията на КР, че е
необходимо да се постигне по-добра хармонизация между ОСП и политиката на сближаване,
за да се увеличи максимално тяхната ефективност.
Г-жа Бресо каза, че полезното въздействие на ОСП върху местните общности би могло
значително да се повиши, ако се възприеме подход за многостепенно управление. „Регионите
и селските общности не могат повече да бъдат разглеждани само като участници в
съфинансирането на програмите – те трябва и да участват активно в разработването,
осъществяването и управлението на тези програми. Успехът на цялостното преразглеждане на
общата селскостопанска политика зависи от широкото участие на регионалното и местното
равнище.“
Г-жа Бресо подчерта някои от основните моменти в наскоро приетото от КР становище по
собствена инициатива за бъдещето на ОСП и заяви, че ОСП в бъдеще ще трябва да гарантира
равно третиране на различните видове производство и на регионите, като предложи много погъвкави видове механизми за подкрепа, както и като обвърже в по-голяма степен тази подкрепа
с условия, например, за прилагане на най-добри практики в опазването на околната среда и
природните ресурси или на равнището на заетост във всяка земеделско стопанство.
Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитет на регионите
Комитетът на регионите е Асамблеята на представителите на регионалните и местните власти
в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат
представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на
решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският
парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат
отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския
съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава
принципа на субсидиарност или не зачита правомощията
на местните и регионалните власти.
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