Накъде след 2013 година?
Позиция на Европейските синдикати от Земеделието относно планираната
реформа в Общата селскостопанска политика (ОСП)
Европейската обща селскостопанска политика (ОСП), въведена в Европейския съюз
през 1958 г. след значителното участие на европейските синдикати, трябва да бъде
реформирана! Синдикатите искат да участват в управлението на тези реформа, както
това е било винаги!
Земеделието в Европа се развива и Общата селскостопанска политика трябва да отразява това развитие, като насърчава промените, които заинтересованите страни искат да видят. Земеделието в Европа трябва да бъде преразгледано и пре-дефинирано,
в съответствие с новия модел, като вземе под внимание изискванията на обществото
за висококачествено хранене, безопасност на храните, устойчиво земеделие, по-добра
координация по хранителната верига и развитие на селските райони. Във връзка с тези
изисквания, акцентът трябва да бъде поставен върху такива подсектори като: производство на биомаса, използване на отпадъците, индустрия, основана на развитието на
горското стопанство и насърчаване на аквакултурите. Финансовите ресурси, които са
на разположение на земеделския сектор, следва да бъдат използвани в съответствие
с изискванията на Европейските общности, за да се даде тласък на конкурентоспособността и на по-добрата социална кохезия.
Европейските селскостопански работници не успяха да избегнат драматичните
последици от политическите решения за реформа на работните места и условия на
труд в сектора:
¾

Общата селскостопанска политика бе неадекватно прилагана в новите
държави-членки и пропадна в намерението си да предотврати
унищожаването на стотици хиляди работни места в тези страни.

¾

Реформата в организацията на пазарите – особено, тези свързани с
производството и преработването на тютюн, банани, захар, ориз и памук унищожиха стотици хиляди работни места в сектора, дори и в старите
държави-членки.

Въпреки това се наблюдават и положителни инициативи, като например "Всичко
друго, освен оръжие», които трябва да подпомогнат подобряване условията на живот
на работниците в развиващите се страни.
Ние отбелязахме, че:
¾

Въпреки механизацията и технологичния напредък, предизвикали
драматични промени в земеделието през последните десетилетия, секторът
все още се основава на традиционния модел на труд, което води до понесигурна работа и дискриминация в областта на социалното подпомагане;

¾

Жените и мигрантите - най-уязвимите работници - са засегнати от
несигурната работа и дискриминацията, повече от всяка друга група;

¾

ОСП възпроизведе огромна социална несправедливост, като не припозна
работниците от земеделието като една от целевите групи на тази секторна
политика.

Поради тези причини синдикатите от Земеделието подкрепят и настояват за реформа
на ОСП.

Изискванията на Еврропейската федерация на синдикатите от земеделие, храни,
тютюн и туризъм, EФФAT - Земеделие
Синдикатите от земеделието в Европа настояват за:
1

2

Защита на работниците
•

Работещите в селското стопанство да бъдат включени в Член 33 от Договора от Лисабон;

•

Да се проведе преброяване и събиране на данни в страните-членки, с оглед
придобиване на по-ясна картина за предоставяните услуги и значимостта на
селскостопанските работници;

•

В рамките на Комитета по секторен социален диалог в земеделието да се
създаде Европейска обсерватория по заетостта;

•

Европейските директиви за здравословни и безопасни условия на труд да
бъдат включени в инструментите за кръстосано съответствие;

•

В ОСП да а се инкорпорират мерки, които обхващат основното и
допълнително професионално обучение на работниците, което ще подкрепи
по-доброто постигане на нейните цели;

•

Да се предвидят обезщетения за работниците, които са изгубили своите
работни места в резултат на прилагането на ОСП реформите.
Компенсаторните плащания следва да се предвиждат не само за
работодателите, но и за работниците. За тази цел, по-малките
ферми/предприятия трябва да търсят решения в междуфирмен план.

Насърчаване на заетостта
•

По-добра координация между ОСП и другите европейски политики, и поспециално с Европейската политика по заетостта, като социалните
партньори в сектора съвместно наблюдават ефекта от прилагане на мерките
и инструментите на ОСП;

•

Плащанията по ОСП да бъдат оценявани по критерии за актуална заетост
в онези стопанства/ферми, получаващи повече от базови плащания. В
бъдеще, земеделските субсидии трябва да са обвързани не само с
единиците площ обработваема земя (хектари или тяхната промяна), но и с
броя на работниците (работните места) в стопанството или тяхната промяна
(фермерите и партньорите трябва да бъдат включени като работници);

•

Фермите/стопанствата, в които индустриалните отношения противоречат на
основните европейски стандартите да бъдат изключени от финансирането
по ОСП;

•

Устойчивите и иновативни работни места да се насърчава от политиката за
развитие на селските райони;

•

Да се насърчават нови дейности, особено тези, които имат пряка роля в
подобряване благосъстоянието на работниците и населението в селските
райони, като например опазването на биологичното разнообразие,
предотвратяване на професионалните рискове, подобряване на качеството
и стабилността на заетостта, подобряване на социалните услуги и т.н.;

•
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Да се очертаят устойчиви подходи, за да се запазят ключови дейности като
животновъдни ферми, млекопроизводствени структури, които имат
значително въздействие върху заетостта, използването на земята и
регионалното развитие.

Подкрепа за регионите и развитието на селските райони
Продължителното неравнопоставено отношение към новите страни-членки в
сравнение със старите страни-членки в прилагането на инструментите на Общата селскостопанска политика трябва да бъде прекратено. Вследствие на
разширяването си, Европейският съюз придобива все повече селски региони, но
това разширяване не може повече да бъде управлявано за сметка на новите
държави-членки. Без равноправно отношение и равно третиране на всички
страни-членки, в селските райони на много от новите държави-членки социално
сближаване е в опасност. Още повече, че Европейската комисия вече прогнозира загубата на над два милиона работни места в селското стопанство през
следващите години в България и Румъния. Това не може и не бива да бъде толерирано.
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Опазване на околната среда
Социалният принос, който Земеделието реализира трябва да бъде признат от
обществото, особено като се вземе пред вид, че този принос се възвръща многократно като част и от други услуги. Това важи с особена сила за опазване на
ресурсите и биологичното разнообразие. Въпреки това, всички щети, причинени
от земеделието не трябва да бъдат финансово възнаградени. Днес в реформата на ОСП трябва да бъдат включени нови социални изисквания, като например
климатичните промени и опазването му.
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Повече справедливост
Общата селскопстопанска политика трябва да даде своя устойчив принос за
един по-справедлив свят. Например, субсидиите за износ на земеделски продукти трябва да бъдат прекратени веднага, тъй като те унищожават работни
места в селското стопанство в редица бедни страни.
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Насърчаване на икономическата мощ

Европейското селско стопанство трябва да бъде многофункционално,
конкурентноспособно и разпространено на територията на целия ЕС и да има
призванието не само да защити жизненоважни селски райони, но също така да
даде съществен принос по отношение на заетостта, качеството и безопасността
на храните и защита и опазване на околната среда и животните.

Алмерия, март 2010 г.

