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Резолюция  

относно общата селскостопанска политика 
 
В рамките на Европейския съюз земеделието играе съществена стратегическа, 
финансова и екологична роля. То е директно свързано с плътността на 
населението в селските региони и устойчивостта на природната среда.  
 
Днес в земеделието се наблюдава нова тенденция – делът на сезонните 
работници и служители устойчиво расте, а същевременно се увеличава 
наемането на работна сила от страни извън Европейския съюз.  
 
Синдикатите, членуващи в Европейската Федерация на синдикатите от 
земеделието, храните и туризма /EFFAT/ апелират за Европейска земеделска 
политика, основана на нови принципи, която да се противопоставя на 
нарастващата безработица, да защитава околната среда и да насърчва 
регионалните специфики в производството на храни. 
 
Общата земеделска политика на Европейския съюз не е адекватно съобразена 
със ситуацията в селскостопанския сектор в новите страни-членки на ЕС от 
Централна и Източна Европа. Понастоящем съществува огромна диспропорция 
в плащанията на хектар. Тези погрешни решения водят до неравностойна 
конкуренция и са основната причина за спад в земеделското производство в 
новите страни-членки на ЕС и непропорционален спад в равнищата на заетост. 
 
Председателите на синдикатите призовават Общата земеделска политика да 
отговаря на новата икономическа структура на бизнес отношенията.  
 

1. Европейското земеделие трябва да поддържа такова равнище на зетост, 
което да отразява социалните аспекти в селските региони и да гарантира 
достатъчни доходи както за наетите, така и за фермерите. 

2. Земеделските субсидии трябва да съдържат пряка финансова подкрепа 
за работните места, за да се стабилизира равнището на заетост и да се 
премахне наемането на работници без трудов договор. 

3. Европа трябва да поддържа земеделие, фокусирано върху 
производството на храни, съобразено с опазването на околната среда и 
насочено към осигуряване на храна за европейските граждани. 

4. Европейското земеделие не трябва да бъде протекционистко, а трябва 
да предлага равни/сравними условия за всички европейски земеделци. 

5. Европейското земеделие трябва да опазва околната среда, климата и да 
съдейства за устойчивото развитие на селските региони чрез финансова 
подкрепа. 

 
EFFAT декларира своята решимост ежегодно да разглежда това свое 
становище по време на заседанията си и да информира Европейския съюз за 
заключенията, до които достигне. 
 


