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            Брюксел 

 
Реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) 

 
На 14 Април 2010 г. Европейската комисия представи Пътна карта на реформите в 
Общата селскостопанска политика - ОСП. Ето как изглежда графикът на ЕК:  

• До 3. 06.2010 г. – провеждане на европейски обществен дебат; 
• На 3.06.2010 г. – среща на Групата за наблюдение по ОСП в Брюксел; 
• На 19 - 20.07.2010 – Конференция по реформата в ОСП; 
• Средата на 2011 г. – Комисията ще публикува Комуникация относно реформата; 
• 1.01.20011 – Влиза в сила новото регулативно предложение по ОСП. 

 
В тази връзка Европейската Комисия разработи интернет страница, достъпна на всички 
езици на Общността: 
 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm
на която може да намерите четирите въпроса, поставени на обсъждане. Дебатът ще 
приключи на 3. 06.2010 г.  
 
ЕФФАТ изпрати на Комисията своята позиция за сектор Земеделие на 5 езика и искаме 
тя да бъде представена в този дебат. На български език: 
http://fnsz.org/index.php?a=events&i=6&lng=1
 
 

Разпространение на позицията на ЕФФАТ на европейско ниво 
 
Заедно с Европейската асоциация на работодателите в земеделието /COPA-GEOPA/ се 
опитваме да разработим обща позиция. 
Заедно с Европейската асоциация на работодателите в селскостопанските услуги 
(CEETTAR) също искаме да разработим обща позиция. 
Съвместно със заинтересованите членове на Европейския парламент искаме да водим 
дискусия относно позицията  на ЕФФАТ. 
Съвместно с членовете на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ 
обсъждаме и настояваме за подкрепа на позицията на ЕФФАТ. 
Съвместно с представителите на Европейската хранително-вкусова промишленост 
(CIAA) работим за достигане до обща позиция. 
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В следвашите няколко седмици ще организираме дискусия относно нашата позиция и с 
други заинтересовани страни - органично земеделие, асоциации за опазване на 
околната среда, асоциации на производителите и пр. – и ще настояваме за подкрепа.   

 
Разпространение на позицията на ЕФФАТ в страните-членки  

 
Нашата позиция към момента е достъпна само на следните езици: английски, немски, 
френски, италиански, испански и български.  
Считаме, че ще бъде полезно позицията на ЕФФАТ да бъде сведена до знание в 
националните ресорни министерства и национални парламенти.  
За тази цел Вие може да ползвате Позицията на ЕФФАТ, както и да я ползвате, за да 
развиете своя собствена такава, която е приета от Европейските синдикати в 
земеделието. Ние вярваме, че може да успеем само ако говорим в един глас във всички 
страни-членки.  
 

Дискусията продължава и в рамките на органите на ЕФФАТ  
• Изпълнителния комитет на ЕФФАТ ще обсъди позицията на ЕФФАТ на 20 или 

21 април 2010 г.  
• Секторния борд ще дискутира и решава на 24 юни 2010 каква ще бъде по-

нататъшната стратегия за приемането 
 
 
 
Ръководството на ЕФФАТ 
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